
 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

 

02.02. 2018                                     м. Куп’янськ                           № 66 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу  

за січень 2018 року 

 

 Педагогічний колектив ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» у січні місяці працював за планом роботи центру: 

1. Проведено: 

1.1. Засідання педагогічної ради: 

- моніторинг діяльності навчально-виховної роботи педагогічного 

колективу за I семестр 2017/2018 н. р. та завдання на II семестр; 

- виконання Закону «Про засади державної мовної політики». 

 1.2. Засідання методичної ради: 

- аналіз результативності методичної роботи за І семестр; 

- про забезпечення належної підготовки учнів до ЗНО та ДПА; 

- стан організації профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл міста і 

району. 

1.3. Засідання школи передового досвіду: 

- «Роль майстра в/н у впровадженні Програми профілактики 

конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо майбутнє 

разом» (соціальний педагог Рудневська А. П.); 

- «Успішне спілкування як запорука для побудови успішних 

стосунків» (практичний психолог Шевченко С. А.); 

- «Співпраця майстрів виробничого навчання з батьками – запорука 

успіху педагогічної діяльності педагога» (майстер в/н Андросова О. В.); 

- «Педагогічна взаємодія майстра виробничого навчання і класного 

керівника» (майстер в/н Токар І. М.); 

- «Форми і методи роботи майстра виробничого навчання з батьками 

учнів групи (майстер в/н Грибовода Н. І.). 

1.4. Засідання школи молодого спеціаліста: 

- «Особливості проведення уроків узагальнення та систематизації 

знань» (викладач Зіньковський В. В.); 

- «Методична робота майстра виробничого навчання» (майстер в/н 

Чірікова С. Г.). 

1.5.  Засідання методичного кабінету: 

 «Робота керівників групи по згуртуванню учнівського колективу 

групи» (майстер в/н Лопатіна В. Г.); 



 «Робота з адаптації у навчальному закладі учнів першого курсу» 

(викладач Полякова Я. В.); 

 «Розвиток творчих здібностей учнів під час проведення гурткової 

роботи» (Кошелева Г. Г.); 

 «Використання інтерактивних технологій під час проведення уроків 

виробничого навчання» (майстер в/н Лукашов О. В.). 

1.6. Інструктивно-методичні наради: 

- аналіз ведення журналів теоретичного навчання; 

- стан індивідуально-методичної роботи викладачів спец циклу за I 

семестр 2017/2018 н. р.; 

- стан організації дипломного проектування учнів зимового випуску; 

- стан організації роботи щодо підготовки до обласного огляду 

художньої самодіяльності; 

- стан організації роботи щодо харчування учнів; 

- стан організації профорієнтаційної роботи.  

1.7. Засідання ради з профілактики правопорушень: 

- підсумки роботи щодо виконання у 2017 році заходів з 

профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на 

освіту, затверджених наказом МОН України від 29.10.2010 № 1023; 

- підготовка та проведення Місячника правової освіти; 

- обговорення поведінки учнів, схильних до правопорушень. 

1.8. Засідання методичних комісій. 

1.9. Виховні заходи у гуртожитку та в групах «За соборну, вільну, 

славну». 

1.10. Святкові дискотеки у гуртожитку. 

1.11. Гурткову роботу під час зимових канікул. 

1.12. Заняття університету правових знань: 

- «Пробне ЗНО-2018» (заступник директора з навчальної роботи 

Корякіна О. М., керівники груп); 

- інформаційно-роз’яснювальна робота щодо порядку реєстрації на 

ЗНО-2018 (заступник директора з навчальної роботи Корякіна О. М., керівники 

груп). 

1.13. Першість з настільного тенісу. 

1.14. Заходи до дня Соборності України. 

1.15. Заходи, присвячені героям Крут. 

1.16. Святковий вечір у гуртожитку «Тетянин день». 

1.17. Відкритий виховний захід у бібліотеці «75-річниця визволення 

Куп’янщини від німецько-фашистських загарбників». 

1.18. Відкритий урок «Неметалічні елементи та їх сполуки» (викладач 

хімії Волкодав В. І.). 

2. Участь в обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів з 

економіки. 

3. Ведеться робота щодо: 

- атестації педагогічних працівників; 

- участі в обласному огляді художньої самодіяльності; 



- участі в обласних етапах учнівських олімпіад; 

- участі у фінальному етапі XVIII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика; 

- участі обласному огляді-конкурсі дидактичних матеріалів; 

- участі в обласній виставці-конкурсі технічної та художньо-

декоративної творчості; 

-  у обласному конкурсі стіннівок «Охорона праці очима дітей»; 

- участі у міських змаганнях з настільного тенісу.  

4. Проведені всі заплановані наради, інструктажі, трьохступеневий 

контроль за станом техніки безпеки, промислової санітарії в гуртожитку, огляд 

кабінетів і майстерень на готовність до ІІ семестру навчального року. 

5.  Складено графік внутрішнього контролю навчального закладу, 

графіки роботи гуртків, додаткових занять, чергувань. 

План роботи педагогічного колективу за січень виконано повністю. 

Враховуючи вищевказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Вважати роботу педагогічного колективу, проведену у січні 2018 року, 

задовільною. 

 

 

Директор        В. А. Кравцов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


